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Szerkesztoi
´ levél
Kedves Vásárlóink!
Az őszi napok megérkeztek, és sokunk
számára ez egyet jelent a napfény és
a nyár melege utáni sóvárgással. Mi
úgy döntöttünk, hogy nem adunk esélyt
a nyirkos őszi időnek. A színes Crazy zoknikkal hadat üzenünk az őszi szürkeségnek! Válassza ki, amelyik a legjobban
tetszik és csatlakozzon hozzánk!
A Crazy zoknik megújult mintákban pompáznak – megjelennek rajtuk a flamingók,
a lámák, a kaktuszok és a sportos témák.
4 darabos ajándékcsomagolásban is kaphatóak, ezért ne habozzon és szerezze
be a lehető leghamarabb, mivel ezek
a zoknik idén nem hiányozhatnak egyetlen karácsonyfa alól sem! Magazinunk e
számában arról is olvashat, hogyan hordhatja és kombinálhatja megfelelően ezeket
a zoknikat.

Nem hiányozhat az idei őszre vonatkozó
tippekkel és trendekkel teli cikk sem. Vis�szatérnek a divatba az övek és a szuperhosszú kabátok, a fehérneműk világában
pedig akkor lesz trendi, ha nem rejti el
teljesen a gyönyörű csipkével díszített
darabokat.
Kollekciónk téli időszakra szóló újdonságát a Norwegian Style unisex zokni
képezi, amely igazán felmelegíti a hűvös
napokon.
A bálok időszaka közeleg, és Önök közül
azok, akik megkedvelték az Absolut Resist
harisnyanadrágot, amelynek szemei nem
futnak fel, biztos nagy örömmel fogják fogadni az új Absolut Resist Shape 20 DEN
harisnyát, amely azon kívül, hogy szintén
szembiztos, még a problémás testrészeket (pocak és combok) is formálja.
Kellemes perceket kívánunk Bellinda Magazinunk olvasása közben!

2019 ´oszi trendek:
SZABADDÁ TETT FEHÉRNEMŰ, ÖVMÁNIA ÉS
EXTRA HOSSZÚ KABÁTOK

A fák levelei sárgulnak, a nappalok rövidülnek, a divattervezők pedig ismét további
trendeket hoznak, amelyek uralni fogják az idei őszt. Elhoztuk Önnek a legforróbb
trendek összefoglalását, néhány tippel együtt, hogyan sajátítsa el őket könnyen.
Az idei ősz slágerszíne:
A levendula
Ami a színeket illeti, az idei ősz kivételes lesz. A hagyományos piros,
sárga és barna színt ugyanis felváltja a levendulaszín, amely egyértelműen megérdemli az ősz színe
titulust. A színes nyári színpalettáról
történő áttérés így enyhe lesz és
egyáltalán nem komor.

3 hasznos tippünk
van a fehérnemuk
´
kombinálására –
mégpedig nemcsak
az ´oszi outfitekben:

Övmánia
Ha Önt ez idáig elkerülte az övek
trendje, épp ideje adnia neki egy
esélyt. A divatvilág kifutóit szó szerint elárasztotta az övhullám, ami világosan kimondja: Övezze át, amit
csak tud! Egy szép övvel nemcsak
a derekát hangsúlyozhatja, hanem
az adott ruhadarabnak megfelelő
eleganciát is kölcsönözhet. Az őszi
ballonkabátok, kabátok és blézerek ráadásul egyenesen megkövetelik az öv viselését. A legjobb
tehát, ha különböző kombinációkat, anyagokat és övszélességeket
próbál ki, hogy meglássa, melyik
hatás áll Önnek a legjobban.

1. Csipkés melltartó fehér inggel
A csipkés melltartók vagy bralette melltartók olyan darabok közé
tartoznak, amelyeket tényleg kár
elrejteni. Ideális esetben viselje
fehér ing alatt, vagy hagyja, hogy
finoman kilátsszon egy mélyebb
kivágásból, vagy akár átlátsszon.
Az összeállítás többi részében
azonban legyen konzervatívabb,
és válasszon klasszikus fekete,
ceruza- vagy egyenes szabású
nadrágot.

Szabaddá tett fehérnemű
Ha imádja a gyönyörű fehérneműt
és csipkével díszített melltartóval,
szatén inggel vagy izgalmas szabású bralette melltartóval is büszkélkedhet, ne rejtse el a ruha alá,
inkább mutassa meg az egész
világnak! Az ősz elején ráadásul
minden feltétel adott hozzá, hiszen
a kivillanó fehérnemű kihívóságát
egy könnyű blézerrel vagy kardigánnal teheti visszafogottabbá.

2. Body + kosztüm
A legkülönfélébb szabású és anyagú, elegáns női kosztümök az idei
ősz forró trendjévé válnak, így az
irodából egyből elindulhat az esti
vacsorára – és Ön lesz a sztár! Ehhez elég, ha blúz helyett csipkés
bodyt visel, a térdig érő ceruzaszoknyát pedig rövidebb kosztümszoknyára cseréli. A kosztüm
minőségi fekete harisnyanadrágot
is megkövetel, ideális esetben az
ABSOLUT RESIST SHAPE 20 DEN
darabunkat, amely szembiztos,
a mozgás során nem gyűrődik
össze, bónuszként pedig finoman

formálja a hasat és a popsit. Végül
bújjon bele egy szép magas sarkú
cipőbe, egészítse ki egy csillogó
retiküllel és nyugodtan élvezze az
érzést, milyen szexi! ;)
3. Szaténblúz ruha helyett
Ki mondta, hogy a szatén hálóinget
csak alvás közben viselhetjük? Erről
szó sincs: most hosszabb változatban nyugodtan viselje ruha helyett
egy könnyű táskával, amely megszabadít az érzéstől, mintha csak
pizsamában indulna útnak reggel.
Ha viszont ezt a megjelenést túl
merésznek tartja, próbálja ki a mérsékeltebb változatát. A szatén inget vegye fel egy egyszerű fehér
póló fölé, amellyel, kék, laza szabású farmerrel kombinálva lezser,
mégis lázadó hatást érhet el.
Szuperhosszú kabátok
Milyen ősz lenne, ha legalább az
egyik trend nem a kabátokkal lenne kapcsolatos? A világ vezető divattervezőinek legújabb kollekciói
alapján úgy tűnik, hogy idén a kabátok valóban felmelegítenek majd
bennünket, amiben segítségükre
lesz a meghosszabbított szabásvonaluk és a nehéz anyagaik, élen
a minőségi gyapjúval. Minél hos�szabb és drámaibb kabátot szerez
be idén, annál jobb.
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Tudta-e, hogy ...
Sharlota a rapper,
a Crazy zoknink
őszi kampányának
fő nagykövete lett.

Hogy a bellinda.hu
Facebook profilunk hamarosan több mint 3000
követővel büszkélkedhet,
és hogy Ön is a rajongónkká válhat. Ráadásul
minden hónapban játékot hirdetünk, amelyben
újdonságaink közül van
lehetősége nyerni.

Bellinda szó az észak-csehországi Krásná Lípa város nevének latin fordításából, a ”Bella
Lindából” ered, ahol a vállalkozást alapították.

Trendy zoknik 2019 tavaszának slágerévé váltak, és már most izgatottan
várhatja a kék és rózsaszín pöttyök
további színváltozatait.

YOU FEST 2019
2019. szeptember 14-én került sor
a KAMIQ YOU FEST zenei fesztiválra Prágában, Holešovice városrészben, amely egyben a zene,
a youtubering, a gaming, a fresh
food, a divat és a sport fesztiválja
is. A Bellinda természetesen nem
hiányozhatott róla! Standunkon
bemutattuk a Crazy zokni 2019-es
új mintáit! Versenyezni lehetett egy
Crazy pólóért, a versenyzőknek köszönhetően pedig rengeteg csodálatos és gyönyörű ötletet kaptunk
e vidám, színes és szórakoztató
zoknik új mintáira.
Standunknál zajlott a Crazy zoknink
nagykövetével, Sharlotával való
meet&greet is. Nagyon sok rajongó jött el, akik közös képet is
készíthettek Sharlotával a fotósarkunkban.
Már most várjuk a fesztivál következő évadát!

Új harisnya
a problémás
részeket
FORMÁLÓ
HATÁSSAL ÉS
szembiztos
a LYCRA®
TM
FUSION ,
technológiának
KÖSZÖNHETŐEN

#BellindaForYou

KAMIQ YOU FEST
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Zokni, mint játékos kiegészító´
MIVEL KOMBINÁLHATÓAK?

Tudta, hogy a zokni népszerű ajándék,
egyidejűleg pedig nagyszerű divatos kiegészítő is? Az eredeti és játékos mintájú
zoknival nemcsak tökéletesen kifejezheti
személyiségét, de az egész irodát vagy
a többi járókelőt is felvidíthatja vele. Fedezze fel magában újra a gyermeki ént és
nézze meg, hogyan kombinálhatja ezeket
a divatos zoknikat.

kombinációjához alapvetően nem létezik
semmiféle szigorú szabály, ha a zokni színben passzol a ruházatunk többi részével és
nem ütközik vele a mintája sem, a hatásos
eredmény garantált. Alapvetően azonban
érvényes, hogy minél vadabb mintájú és
színű zoknit választunk, annál mérsékeltebb
darabokkal egészítsük ki. Egyedül így tölti
be a szerepét – és kelti fel a figyelmet. Az
urak akkor teszik a legjobban, ha eredeti
zoknival élesztik újjá öltönyüket és hagyják,
hogy a zokni lázadó módon kikandikáljon
a mokaszinból. Fekete vagy sötétkék öltöny esetén bízza magát a fantáziájára és
ne féljen az igazán vidám kombinációktól
sem, mint például a flamingókat, hegyeket
vagy akár fényképezőgépeket ábrázoló
zokni. A színes öltöny extravaganciáját még
jobban kihangsúlyozhatja, ha ugyanolyan
színű motívummal rendelkező zoknit választ,
vagy ha legalább átmegy ilyen színbe.

Mokaszinhoz, tornacipőhöz és szandálhoz
Ahhoz, hogy a zoknit divatos kiegészítőnek
tekinthessük, valóban minőségi és reprezentatív darabnak kell lennie, amely valamilyen
szempontból egyedi, akár a színével, akár
mintájával vagy nyomatával. Az ilyen zokni
még a legunalmasabb összeállítást is képes
különlegessé tenni és határozottan megérdemli a környezet figyelmét. A legjobban
fehér tornacipőben tűnik ki, a férfiaknál pedig mokaszinban. A zokni viselés szandállal
és papuccsal épp világszerte hódít – ezt
különösen a norvég blogger és influenszer A hölgyek egy egyszínű felsőből és lazább
szabású rövidnadrágból vagy szoknyából
hölgyek profiloldalán láthatjuk.
álló, egyszerű outfit mellett tehetik le a vokKedvencünk a flamingó, a kaktusz vagy sukat, amelyben a tornacipőből kikandikáló,
épp a láma?
katicabogarakkal vagy kaktuszokkal díszített
A piacon olyan nyomatokkal és minták- vidám zokni dominál. Stílusos kombinációt
kal rendelkező zoknik sokasága érhető el, érhet el egy teljes egészében fehér összeamelyek csak eszébe jutnak, jelenleg a leg- állítással is, amely maximálisan engedi kitűnnagyobb népszerűségnek az állatos, gyü- ni a színes zoknit. Ha azonban a bolondos
mölcsös mintájú, vagy a közismert animált mintájú zoknik még nem teljesen nyerték el
karaktereket ábrázoló zoknik örvendenek. a tetszését, próbálja meg kiegészíteni gyűjA bolondos zoknik növekvő népszerűségé- teményét legalább kárómintás darabokkal,
re a Bellinda is felfigyelt, és minden zokni amelyek segítségével szintén vidámabbá
rajongó számára alkottuk meg a CRAZY teheti napját.
speciális zokni kollekciót. Megtalálhatóak
benne a színes, lámát, katicabogarat, ara- És hol viseljük a Crazy zokninkat?
nyos kaktuszokat és flamingókat ábrázo- A Crazy zoknik viselését egyáltalán nem
ló darabok is, amelyekkel tökéletesen ki- kell tematikus összejövetelre vagy vacsohangsúlyozhatja, amit szeret, vagy épp azt, rára tartogatnia. Ha az Ön vállalati kultúrája
ahogy érzi magát.
megengedi, cserélje le unalmas, hétköznapi
zoknijait játékos darabokra és nyugodtan
büszkélkedjen velük az irodában, akár napi
Játsszon, de azért óvatosan!
szinten! Valójában számos menedzser is
Ahhoz, hogy egy ilyen eredeti zoknit a napi
gyorsan a magáévá tette ezt a trendet, hioutfitünk figyelemfelkeltő részévé tegyük,
szen gyakran épp a zokni jelenti az egyedüli
szükséges némi bátorság, egyúttal pedig
dolgot, amivel kicsit feldobhatja a formális
a részletek iránti érzék. A zokni helyes
munkahelyi ruházatot.

NOVINKA
Innovatív
harisnyanadrág
fokozatos
kompresszióval,
nem ismeri
a fáradt
lábak
érzését

#BellindaForYou
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Crazy zokniból soha nem elég! Szeretne
egy újabb vidám szettet adni a Crazy zokni
gyűjteményéhez? Most megnyerheti
a Crazy zoknink ajándék dobozát.
A játék szabályai igazán egyszerűek!

1. Vegye fel Bellinda Crazy zokniját, és készítsen képeket velük
egy olyan helyen, amit igazán őrültnek talál!

BELLINDA.HU

2. Ossza meg fotóját az Instagramon, jelölje meg profilunkat
@Bellinda_hungary és adja hozzá a hashtag #bellindaforyou-t!
3. 3 nyertest sorsolunk ki, akik 4 páras Crazy Zokni
ajándékcsomagot kapnak ajándékba. A kiválasztott
fotókat mi is megosztjuk Instagram-profilunkon!

BELLINDA_HUNGARY

4. A verseny 2020. január 31-ig tart.
Tudjon meg többet a játékról: www.bellinda.hu/verseny
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Hanes Hungary Kft.
Baross u. 165.
H-2040 Budaörs
Hungary
Tel.: +36 23 418 107
e-mail: contact@bellinda.hu
www.bellinda.hu
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